
„Czechowska Piątka” – bieg na dystansie 5 km 

25 maja 2019 r. 

 
I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 

1. Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych. 
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 
3. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
4. Promocja miasta Lublin oraz dzielnicy Czechów. 

 

II. ORGANIZATORZY 
1. Organizatorem biegu jest Fundacja Manufaktura Sportu, ul. Montażowa 16, 20-214 

Lublin 
2. Współorganizatorem biegu jest Rada Dzielnicy Czechów Północny, z siedzibą w 

Lublinie przy ul. Szwajcarskiej 10, 20-861 Lublin. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Bieg odbędzie się 25 maja 2019 (sobota) w Lublinie, bez względu na pogodę  
2. Start i meta zlokalizowane będą na boisku przy Przedszkolu nr 75, ul. Żelazowej Woli 

2a. 
3. Bieg rozpocznie się o godzinie 12.00 
4. Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana po zakończeniu procesu uzgadniania 

jej przebiegu z odpowiednimi służbami. 
5. Długość trasy to 5 km (4 pętle po około 1,25 km). 
6. Limit czasu to 60 minut. 
7. Trasa będzie prowadziła po asfalcie oraz szutrze. 
8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób 

pełniących funkcje organizacyjne. Osoby postronne będą usuwane z trasy przez 

odpowiednie służby.  
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn 

niezależnych od niego przeprowadzenia zawodów na zaproponowanej trasie nie 

będzie możliwe.  
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W biegu mogą wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy 

ukończyła 16 lat.  
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia małoletniego zawodnika do startu jest 

obecność rodzica /opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów 

oraz podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w biegu bądź 

okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do 

udziału w imprezie. Rodzic bądź opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem 

osobistym, gdyż będzie konieczna weryfikacja numeru PESEL.  
3. Każdy zawodnik biorący udział w biegu musi przejść weryfikację w Biurze Zawodów. 

Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu jest okazanie dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.  
4. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie własnoręcznie podpisanie przez zawodnika 

oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w imprezie. Oświadczenie będzie 

dostępne w BZ albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o 

braku przeciwskazań oraz stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu 

oraz zaleceń Organizatora.  
5. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika prze osobą 

trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie: 
a) Pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby trzeciej, 



b) Oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w 

biegu,  
c) Kserokopii dowodu osobistego zawodnika, 
d) Podpisanego oświadczenia o zapoznaniem się z regulaminem,  
e) Przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem 

zawodów. 
6. Biuro zawodów będzie czynne w następujących terminach: 

a) 24 maja 2019 roku, w siedzibie Rady Dzielnicy Czechów Północny, ul. 

Szwajcarska 10, w godzinach 18.00-19.00, 
b) 25 maja 2019 roku, w siedzibie Rady Dzielnicy Czechów Północny, ul. 

Szwajcarska 10, w godzinach 8.30-11.00. 
7. Uczestnicy biegu, bez wyjątku, obowiązani są do stosowania się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia 

organizatora.  
8. Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania zasad 

określonych przez służby porządkowe oraz organizatorów. Zawodnicy biec mogą 

jedynie w zakresie wydzielonej pasa ruchu przez organizatora i obowiązani są do 

zachowania ostrożności w miejscach, gdzie droga biegu krzyżuje się z innymi 

drogami.  
9. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są 

ostateczne i nieodwołalne. Złamanie decyzji skutkuje dyskwalifikacją, nałożeniem kar 

pieniężnych oraz brak możliwości brania UDZIAŁU w innych biegach 

organizowanych przez organizatora.  
10. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW. Organizator nie przewiduje ubezpieczenia.  

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez serwis zapisów firmy obsługującej 

pomiar czasu. 
2. Dokonywanie zgłoszeń do biegu będą przyjmowane do wtorku (godzina 23:59) 

poprzedzającego wydarzenie.  
3. Po zamknięciu rejestracji on-line, zapisy będą prowadzone w czasie działalności Biura 

Zawodów.  
4. Opłata startowa wynosi 20 złotych.  
5. Opłatę startowa należy wnosić na konto organizatora o numerze: 67 1750 0012 0000 

0000 3980 6436, w tytule należy wpisać: Czechowska Piątka, Imię +nazwisko, 

data urodzenia. 
6. Każdy zawodnik winien wnieść opłatę startową w ciągu 3 dni od dokonania 

zgłoszenia. 
7. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 11.00 w dniu zawodów jest 

równoznaczne z rezygnacji z biegu. 
8. Dowodem dotarcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku 

zawodnika na liście startowej.  
9. Osoby, które dokonają opłaty po dniu 22 maja 2019 muszą posiadać kopię dokonania 

opłaty do weryfikacji w biurze zawodów.  
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrócenia. W wyjątkowych sytuacja organizator 

dopuszcza przeniesienie opłaty startowej, W takim przypadku należy skontaktować 

się z organizatorem pod adresem: fms-lublin@wp.pl.  
11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

a) Numer startowy,  
b) Medal na mecie, 
c) Wodę oraz słodką przekąskę na mecie,  
d) Numer startowy wraz z chipem i agrafkami. 

 

 

VI. KLASYFIKACJA 

mailto:fms-lublin@wp.pl


W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje : 
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,  
2. Klasyfikacja Mieszkanka Czechowa 
3. Klasyfikacja Mieszkaniec Czechowa 
4. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu, oraz 

rejestracja przypisanego chipa do zawodnika na wszystkich punktach 

pomiarowych ulokowanych na trasie.  
5. Numer wraz z chipem winny być zamontowane na wysokości talii. Numer 

winny być widoczny i możliwy do odczytu podczas wbiegania na metę.  
6. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika w kategorii mieszkańca i mieszkanki 

Czechowa jest zadeklarowanie uwzględnienia zawodnika w tej kategorii 

podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 
 

VII. NAGRODY 
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 
2. Nagrody będą przyznawane w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet, oraz 

Mieszkaniec i Mieszkanka Czechowa.  
 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Fundacja Manufaktura Sportu, Montażowa 16 20-214 Lublin, z 

dopiskiem Czechowska Piątka w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

przeprowadzenia biegu – listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.  
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będzie 

rozpatrywane. 
3. Reklamacje dotyczącego biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia ich otrzymania.  
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna. 

 

IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników 

wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 

wykorzystywanie w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne 

potrzeby komercyjne.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 

świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez 

Organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach 

oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na 

potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 

Organizatora. 
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 

substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych 

jakiekolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków zarówno 

przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, 

iż uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość 

niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 
5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie 

podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przeslania o przyszłych 

imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzebne 

administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 



przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić 

w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.  
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte 

w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym 

przypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych.  
7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z 

przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.  
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.  
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.chronotex.pl, stronie 

organizatora oraz przekazane do informacji mediów.  
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. Bieg 

odbędzie się bez względu na pogodę. 
12. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki 

klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w BZ do godziny 13.30w 

dniu biegu. Protest zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w 

wysokości 50 zł i niezwłocznie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi jeśli protest 

zostanie uznany za zasadny.  
13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.chronotex.pl/

